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NÁVRH NA UZNESENIE - Rozpis žiadostí miestnych organizácií 

s návrhom na rok 2021 
 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie žiadosť Telovýchovnej Jednoty Agro Zemné 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

b) schvaľuje finančnú dotáciu pre Telovýchovnú Jednotu Agro Zemné 

z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške ...................... € 

 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie žiadosť Stolnotenisového klubu Zemné o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

b) schvaľuje finančnú dotáciu pre Stolnotenisový klub Zemné 

z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške ...................... € 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie žiadosť Csemadoku Základnej organizácie Zemné 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

b) schvaľuje finančnú dotáciu pre Csemadok Základnú organizáciu 

Zemné z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 

...................... € 

 

 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie žiadosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na 

Slovensku Zemné o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

na rok 2021 

b) schvaľuje finančnú dotáciu pre Základnú organizáciu Jednoty 

dôchodcov na Slovensku  Zemné z rozpočtu obce na rok 

2021 vo výške ...................... € 

 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie žiadosť Miestneho spolku Slovenského červeného kríža 

v Zemnom o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2021 

b) schvaľuje finančnú dotáciu pre Miestny spolok Slovenského 

červeného kríža v Zemnom z rozpočtu obce na rok 2021 

vo výške ...................... € 
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uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie žiadosť Základnej organizácie zväzu postihnutých 

s civilizačnými chorobami v Zemnom o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

b) schvaľuje finančnú dotáciu pre Základnú organizáciu zväzu 

postihnutých s civilizačnými chorobami v Zemnom 

z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške ...................... € 

 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie žiadosť Spolku na zachovanie tradícií obce Zemné 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

b) schvaľuje finančnú dotáciu pre Spolok na zachovanie tradícií obce 

Zemné z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 

...................... € 

 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie žiadosť Združenia športových rybárov Zemné - Dúgoc 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

b) schvaľuje finančnú dotáciu pre Združenie športových rybárov 

Zemné – Dúgoc z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 

...................... € 

 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie žiadosť Kyokushin Karate Klubu Zemné o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

b) schvaľuje finančnú dotáciu pre Kyokushin Karate Klub Zemné 

z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške ...................... € 

 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie žiadosť Spolku Levédia – Levédia kör o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

b) schvaľuje finančnú dotáciu pre Spolok Levédia – Levédia kör 

z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške ...................... € 

 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Zemnom 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 
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b) schvaľuje finančnú dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor 

z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške ...................... € 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie žiadosť ROMA Spirit o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2021 

b) schvaľuje finančnú dotáciu pre ROMA Spirit z rozpočtu obce na 

rok 2021 vo výške .................... € 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE - Programový rozpočet 2021-2023 
 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Vyrovnaný rozpočet Obce Zemné na rok 2021   

vrátane jej rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou vo výške 1.577.747,00 EUR  

 

Celkový objem príjmov rozpočtu Obce Zemné na rok 2021 v sume   1.577.747,00 EUR 

Celkový objem výdavkov rozpočtu Obce Zemné na rok 2021 v sume 1.577.747,00 EUR 

 

1. Členenie príjmov rozpočtu Obce Zemné na rok 2021 vo výške  1.577.747,00 €

  

1.1. Bežné príjmy        1.575.747,00 € 

 V tom: OBEC       1.575.747,00 € 

RO – rozpočtové organizácie           2.000,00 € 

   ZŠ VJM            1.000,00 € 

ZŠ VJS            1.000,00 € 

1.2. Kapitálové príjmy         0,00 € 

1.3.  Príjmové finančné operácie           0,00 € 

 

2. Členenie výdavkov rozpočtu Obce Zemné na rok 2021  1.577.747,00 € 

2.1.  Bežné výdavky      1 487 006,00 € 

V tom: Obec          905 889,00 € 

RO –rozpočtové organizácie       581 117,00 € 

   ZŠ VJM        378 483,00 € 

                 ZŠ VJS        202 637,00 € 

2.2.  Kapitálové výdavky           42.000,00 € 

2.3. Výdavkové finančné operácie          48.741,00 € 

 

3. Programový rozpočet Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií s právnou 

subjektivitou zámermi a cieľmi v programovej štruktúre 01-10 programov  

vo  výške           1.577.747,00 

   OBEC            996 630,00 

  Program 01) Plánovanie, manažment, kontrola      378 069,00 

Program 02) CO              1 485,00 

  Program 03) Bezpečnosť, právo a poriadok         24 247,00 
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Program 04) Prostredie pre život (komunikácie)        36 619,00 

Program 05) Odpadové hospodárstvo       159 022,00 

Program 06) Občianska vybavenosť          82 505,00 

 Program 07) Zdravotníctvo              1 200,00 

Program 08) Šport a kultúra           105 386,00 

*Program 09) Vzdelávanie v tom MŠ_ŠJ       202 180,00 

Program 10) Sociálne služby             5 917,00 

v tom: RO – ZŠ/ZŠ           581 117,00 

  *Program 09) Vzdelávanie v tom RO_ŠKD      581 117,00 

 

4. Rozpočtový harmonogram k rozpočtovému procesu na rok 2021 

 

 

uznesenie č. ......./151220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

1. Vyrovnaný rozpočet Obce Zemné na roky 2022 a 2023 vrátane jej rozpočtových 

organizácií s právnou subjektivitou        

Rok 2022 

 Celkový objem príjmov na rok 2022 v sume  2 609 008,00 EUR 

 Celkový objem výdavkov na rok 2022 v sume   2 609 008,00 EUR 

Rok 2023 

 Celkový objem príjmov  na rok 2023 v sume  1 669 008,00 EUR 

 Celkový objem výdavkov na rok 2023 v sume   1 666 008,00 EUR 

 

2. Programový rozpočet Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií s právnou 

subjektivitou na roky 2022 a 2023  


